EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
28/2015.(X.29.) sz.
önkormányzati rendelete
a
helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított
11/2005. (IV.14.) számú rendelettel jóváhagyott önkormányzati rendelet módosításáról
Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról szóló
8/2009. (IV.1.) sz. rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § (1) pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 29. § a)
pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, továbbá a 38. § szerint
előírt (teljes eljárás véleményezési szakasz) államigazgatási szervek megkereséséhez
biztosított véleményezési jogkörében eljáró:
-

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály (állami főépítész)
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság)
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság)
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Útügyi Osztály
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Erdészeti Osztály
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-Főkapitányság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, az Önkormányzat a
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §
(1) Jelen rendeletmódosítás területi hatálya kiterjed:
Belterületen akülönleges közpark karbantartását kiszolgáló építmények elhelyezését
biztosító terület építési övezeteire.
2. §
(1) A 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú rendelettel
jóváhagyott helyi építési szabályzat (a továbbiakban: Rendelet)
IV. fejezet KÜLÖNLEGES TERÜLETEK ÖVEZETEI Általános előírások 20. § (1) kiegészül az
alábbiakkal:
„Kkk különleges közpark karbantartását kiszolgáló építmények elhelyezését biztosító
terület”
(2) A Rendelet IV. fejezet KÜLÖNLEGES TERÜLETEK ÖVEZETEI kiegészül az alábbiakkal:
„24/4. § Kkk jelű építési övezet (különleges közpark karbantartását kiszolgáló
építmények elhelyezését biztosító terület)
(1) Az építési övezet elsősorban közpark karbantartását kiszolgáló épületek és a
rendeltetéséhez kapcsolódó egyéb építmények (gépjárműtároló, önálló irodaépület,
stb) elhelyezésére szolgál.
(2) Az építési övezetre vonatkozó előírásokat a következő táblázat tartalmazza
Az építési övezet jele
K kk
kialakítható legkisebb
telekterület- K
méret
beépítési mód
szabadonálló
beépítettség megengedett legnagyobb 10 %
mértéke
megengedet
legnagyobb 6,0 méter
építménymagasság
beépítés feltételének közművesítettségi részleges
mértékét
zöldfelület legkisebb mértékét
60%
megengedett igénybevételi, kibocsátási, Levegőtisztaság-védelem
szennyezettségi
határértékek vonatkozásában:
általános
(környezet-szennyezettségi
levegőminőségi övezet határértékei.
határértékek)
Zajés
rezgésvédelem
vonatkozásában:
különleges
területfelhasználási
kategória határértékei.
terepszint alatti építmények
terepszint alatti építmény (közmű
építmény
kivételével)
nem
létesíthető”
(3) Az építési helyen belül, annak nem beépített részét kétszintes növényállománnyal
kell ellátni, mely a zöldfelület legkisebb mértékének számításakor
figyelembevehető.
(4) Az építési helyen kívüli rész jelenlegi mocsár, nádas része továbbra is fenntartandó.

3. §
A Rendelet 2.sz mellékletét képező belterület szabályozási terv (SZ-1/Im; dátum: 2010.
08.)„Tél utca – Ősz utca – Bocskai utca és tervezett 16 méter szabályozási szélességű út által
határolt tömb” területére vonatkozóanaz e rendelet1. sz. melléklete szerintiszabályozási
tervnek megfelelően módosul.

4.§
Záró rendelkezések
(1)

A helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet jelen rendelettel módosul
az 1.§ (1) bekezdésben felsorolt területekre vonatkozóan.
Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan változatlan
tartalommal hatályban marad.

(2)

E rendelet az elfogadását követő 30. napon lép hatályba, és az azt követő napon
hatályát veszti.

Egyek, 2015. október hó 29. nap

Dr. Miluczky Attila
polgármester

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015.10.29.

Csepreginé Kocsis Nóra
jegyző
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